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 بيان الراجح من أحكام الصيام يف 
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 يف بيان الراجح من أحكام الصيام

 املقدمة

  .الحمُد هلل والصالُة والسالُم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه

 :أما بعُد
الراجح من أحكام الصيام بأدلتها الشرعية من الكتاِب فهذه رسالٌة يف بيان 

رٍة ينتفُع منها طالُب العلم حتى المبتدئ منهم وطريقتي يف  والسنِة بطريقة ُميسَّ

 :هذه الرسالة

ذكُر المسألِة المراِد ذكُرها مكتفيًا بذكر الراجِح مشيرًا إلى الخالف يف 

لدليل كذا وهو قول فالن من الراجُح أو الصحيُح كذا وكذا وا :المسألة بقولي

فإن كانت  ؛الفقهاء دون بسط للخالف إن كان هناك خالٌف طلبًا لالختصار

 .المسألُة ُمجمعًا عليها فإين أنص على ذلك مع َمن نقل اإلجماع من أهل العلم

 .«  ُزْبَدة الكالم يف بيان الراجِح من أحكاِم الصيام » :وأسميتُها

 .وأن يجعلها خالصًة لوجهه سبحانه ،كاتَبُها وقارئهاوأسأُل اهلَل أن ينفَع هبا 
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 زبدة الكالم

 
 

 

 

 مَب يثبُت دخوُل هالل رمضاَن وشوال ؟ :املسألة األوىل
 يثبُت دخوُل هالِل رمضاَن بأحد أمرين اثنين: :ج

المسلميَن على الصحيِح والدليُل على ذلك ما إما برؤيِة واحٍد عدٍل من  -١

 للها لسور تفأخبر للهالا سلناا ىاءتر»: لبن عمر قاجاء من حديث ا

 حديث وهو داود بوأ رواه «بصيامه سلناامر وأ ميته فصارأني أ 

 .صحيح

 .وهو قوُل الجمهور ورجحه الصنعاين

كالرواية للحديث والمرأُة كالرجل يف ذلك على الصحيح ألنه باب إخباٍر 

 .وهو قول الحنابلة ورجحه األلباين وابن عثيمين وغيرهما

ِر الرؤيِة والدليُل حديث -٢  بن عمر ا وإما بإتمام عدة شعبان عند تعذُّ

 للها لسور سمعت: لقا  ا،فصومو هيتمورأ إذا»: ليقو 

 نفإ» لمسلمو - عليه متفق «له روافاقد عليكم غم نفإ ،وافأفطر هيتمورأ وإذا

  .«ثالثين له روافاقد عليكم أغمي

وأما هالُل شوال فال بد فيه من عدلين من المسلمين عند العلماء عامًة عدا 

 :قال أن رسول اهلل  والدليل عن جمٍع من الصحابة ،أبا ثور
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 يف بيان الراجح من أحكام الصيام

 نإف ثالثين افأتمو عليكم غم نفإ لها انسكواو يتهؤلر وافطروأ يتهؤلرا صومو»

 .األلباين وصححه أحمد رواه «وافطروأ افصومو نمسلما ناشاهد شهد

ويبقى هذا  ،فاشرتاط االثنين لرؤية هالل رمضان خرج بحديث ابن عمر

 (1).الحديث على اشرتاط االثنين يف هالل شوال

 هل ُيعتدُّ باحلساب الفلكي يف دخول الشهر وخروجه ؟ :املسألة الثانية
وخروجه والدليل  ال يجوز االعتداُد بالحساب الفلكي يف دخول الشهر :ج

 ال ميةأ مةأ ناإ» : للها لسور لقا :لبن عمر قاعلى ذلك حديث ا

 .عليه تفقم «اهكذو اهكذ لشهرا، نحسب الو، نكتب

وما جاء عن بعضهم ما ُيظِهُر أن فيه خالفا  ،وهذا ال خالف فيه بين العلماء

وإما أنه زلٌة من زالت العلماء ال ُيعتدُّ هبا  ،فهو إما ال يصح نسبُته إليه كالشافعي

ت عنه َر ذلك شيخ اإلسالم ابُن تيميَة يف مجموع الفتاوى ،إن صحَّ  (2).قرَّ

 هل جيوز استعمال آلٍة تقرِّب الرؤية كاملنظار يف دخول الشهر؟ :املسألُة الثالثة
وليس هناك ما  ،ألن عملها توضيح الرؤية ال غير ؛يجوز استعماُل ذلك :ج

 عثيمين بناو ،زبا بنا رختياا هووألنه من الرؤية ال من الحساب  ؛يمنعه شرعًا

 (3).إلسالميا لفقها مجمع راقر هوو ،ءلعلماا ركبا هيئة راقر رصد بهو

                                     
 (.56٠ص ١( )سبل السالم ج٢٢٢ص ٤)نيل األوطار ج (1)

 (.١٨٢-١٨١ص ٢5)مجموع الفتاوى ج (2)

 (.٣٣7ص ١)الدرر السنية ج (3)



 

 

٨ 

 

 زبدة الكالم

إذا رأى الرجُل اهلالالَل وحالدف لهالل يل ماله الصالوم وحالدف أم يصالوم مال           :املسألُة الرابعُة    
 الناس وكذا يف الفطر؟

ال يصوم وال يفطُر إال مع الناس على الصحيح والدليل حديث أبي  :ج

 فطركمو، نتصومو مصومكم يو» :قال أن النبي  هريرة 

 .األلباين وصححه البيهقي رواه «ونتفطر ميو

وهو روايٌة عن أحمد اختارها شيخ اإلسالم ابن تيمية ببحث نفيس يف بيان 

 (1).ورجحه األلباينُّ وابن باز ،ذلك يف مجموع الفتاوى

إذا رأى أهُل بلد اهلالَل لهل يل ُم غريهم من البلدان األخالرى أم لكالل    :املسألُة اخلامسُة    
 بلد رؤيُتُه ؟

والدليل  ،الختالف المطالع ؛ال يلزم البلدان األخرى ذلك على الصحيح :ج

 يةومعا إلى بعثته ،رثلحاا بنت لفضلاأم  أن ،عن كريبعلى ذلك ما جاء 

 ناوأ نمضار علي ستهلاو ،حاجتها فقضيت ،ملشاا فقدمت: لقا ،مبالشا

 فسألني ،لشهرا خرآ في لمدينةا قدمت ثم ،لجمعةا ليلةل لهالا يتأفر ،مبالشا

: فقلت ل؟لهالاتم يرأ متى: لفقا للهالا كرذ ثم ، سعبا بن للها عبد

 مصاو اصاموو ،سلناا ورآه ،نعم: فقلت ؟يتهرأ نتأ: لفقا ،لجمعةا ليلة هينارأ

 أو ،ثالثين نكمل حتى منصو لانز فال ،لسبتا ليلة هينارأ لكنا :لفقا ،يةومعا

 لسور مرناأ اهكذ ،ال: لفقا ؟صيامهو يةومعا يةؤبر تكتفي الأو : فقلت ،هانر

                                     
 (.١١٤ص ٢5)مجموع الفتاوى ج (1)
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 يف بيان الراجح من أحكام الصيام

والشاهُد فيه الجملُة األخيرُة منه وهي نصٌّ يف  ،رواه مسلم . للها

ٍف   .المسألة وال داعي لتأويلها تأويالً قد يكون فيه نوُع تعسُّ

 لقا بهو يتهمرؤ مقو لكل :لقا نهأ سبن عباوهو قول ا » :قال ابن عبد الرب

 قاسحوإ ركلمباا بنا هبذ ليهوإ اهلل عبد بن سالمو محمد بن لقاسماو عكرمة

 (1).« طائفةو هويهرا بن
 

فإنه ال يجوز  ؛حتى على القول بأن الرؤية تلزم جميع البلدان لائدة هامة:

للشخص أن يفعل ذلك وحده علنًا بل يخفي ذلك وال يخالفهم فإن الخالف 

 .شر

 حكُم صياِم يوم الشكِّ؟ :املسألُة السادسُة
ال يجوز صياُم يوم الشك على الصحيح والدليل على ذلك حديث عمار  :ج

 أبا عصى فقد سلناا فيه يشك يلذا مليوا ممن صا» :قال بن ياسر 

 البخاري وعلقه الرتمذي لفظ وهذا السنن أهل رواه « لقاسما

 .األلباين وصححه

 قال الترمذي يف جامعه: 

 لعلما هلأر كثأ عند اهذ على لعملاو، صحيح حسن حديث رحديث عما »

                 ليقو بهو ،لتابعينا من بعدهم منو ، لنبيا بصحاأ من

                                     
 (.٢٣٢صفحة  ٣)االستذكار ج   (1)



 

 

١٠ 

 

 زبدة الكالم

 ،حمدوأ ،لشافعياو ،ركلمباا بن اهللعبدو ،نسأ بن مالكو ،ريلثوا نسفيا

 (1) .« قسحاوإ

ومنهم من يجعل له حكم  ،واختاره ابن المنذر ورجحه ابن حزم والصنعاين

 (2) .الرفع وليس هذا ظاهرا يف ذلك

 ويدل على تحريم صومه أيضا حديث أبي هريرة أن النبي 

موا رمضان بصيام يوم وال يومين إال رجل كان يصوم صومًا » :قال ال َتَقدَّ

 (3) .متفق عليه واللفظ لمسلم «فليصمه

 هذا لفظ البخاري. «ثالثينفإن غم عليكم فأكملوا العدة » :وأيضًا حديث

ُيستثنى عند الفقهاء المانعين من صومه باتفاقهم من كان يصوم صوما  لائدة:

موا رمضان بصيام » :قال اعتاده لحديث أبي هريرة أن النبي  ال َتَقدَّ

 .متفق عليه واللفظ لمسلم «يوم وال يومين إال رجل كان يصوم صومًا فليصمه

 تقديم رمضان بصوم يوم أو يومني ؟املسألُة السابعُة: حكم 
ال يجوُز تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين على الصحيح وهو قول  :ج

موا رمضان بصوم يوم وال »: والدليل حديث ،الروياين من الشافعية ال تقدَّ

 (4).«يومين

                                     
 ( .6٣ص  ٢)سنن الرتمذي ج (1)

 ( .٤٤٨ص  ١)موسوعة الدرر السنية ج (2)

 ( .١6٣١ص ٣)الفقه األسالمي وأدلته للزحيلي ج (3)

 ( .١٢9ص ٤)فتح الباري ج (4)
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 يف بيان الراجح من أحكام الصيام

وهو الصحيح يف مذهب الشافعية إال لمن صادف عادة له أو وصله بما قبله 

 ميو مبصو نمضار لستقباالتصريح بالنهي عن افيه  » :عندهم قال النووي

 دةعا دفصا الو يصله لم نفإ قبله بما يصله أو له دةعا دفيصا لم لمن يومينو

 (1). « لحديثا الهذ مذهبنا في لصحيحا هو اهذ امحر فهو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
 ( .١9٤ص 7)شرح مسلم ج (1)



 

 

١٢ 

 

 زبدة الكالم

 

 

 

 

 حكم تبييت النية يف الصيام ؟ :املسألُة الثامنُة
يجُب تبييت النية يف صيام الفرض دون النفل على الراجح من أقوال أهل  :ج

من لم » :قال أن النبي  العلم والدليل حديث حفصة 

 .رواه أبو داود وصححه األلباين «يبيت الصيام من الليل فال صيام له

 (1)وهو قوُل الجمهور ورجحه شيُخ اإلسالم ابن تيمية.

 أم عائشةوخرج صيام النفل من االشرتاط المذكور يف الحديث بحديث 

 عندكم »هل: لفقا ميو ذات  لنبيا علي خلد: قالت لمؤمنينا

 ،للها لسور يا: فقلنا خرآ يوما تاناأ ثم صائم« إذن »فإني: لقا ،ال: فقلنا «ء؟شي

 .فأكل صائما« صبحتأ فلقد ،ينيهأر»: لحيس فقا لنا يهدأ

إنما دل الحديث أن المتطوع أميُر نفسه إذ لعله أنشأ الصيام من  ُيقال:وال 

 :فإين إذن صائم وهذا يدل على أنه أنشأ الصيام الساعة لقوله :ألنه قال فيه ؛الليل

 .إذن

 .صيام الفرض يشمل رمضان والقضاء والكفارة والنذر لائدة:

                                     
 ( .٣٠٠ص ١)موسوعة الدرر السنية ج (1)
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 يف بيان الراجح من أحكام الصيام

 حمل النية يف الصوم ؟ :املسألُة التاسعُة
قال شيخ اإلسالم ابن  ،الصوِم وغيره محلها القلب إجماعًا النيُة يف :ج

 (1).« ءلعلماا قباتفا لقلبا محلها لنيةاو » :تيمية

 مصو يريد هوو نمضار من اغد أن يعلم يلذا لمسلما ماوأ » :وقال أيضًا

 .« به يتكلمأن  جيحتا الو ورةضر ينويه أن بد ال افهذ نمضار

 بالنية والتلفظ الجهر من العامة بعض من يحصل ما أن تعلم ومنه :قلُت 

 الشرع يف له أصل ال المساجد بعض يف يحصل وما أفرادهم من يحصل ما سواء

 .منكرة بدعة هو بل

 هل جيب لكل يوم من رمضاَن نيٌة أم تكفي نية واحدة جلمي  رمضاَن ؟ :املسألُة العاشرُة
 بنفسه عمل ميو كل نأل ؛تجُب النيُة لكلِّ يوم على حدة على الصحيح :ج

 من ملصوا ينافي مما لياليها في مألياا بين يتخلل ما بدليل مستقلة دةعباو

 فدلَّ  األيام من غيره إلى يتعده لم بمبطل صومه فسد إن اليومَ  وألن ؛اتلمفطرا

 (2).رالجمهو مذهُب  وهو ،وحده نيةٌ  يلزمه أنه على

الثاين فصيامه لليوم على هذا القول فإن من كان صائما فنام إلى اليوم  لائدة:

 .الثاين ال يصح لعدم حصول النية منه بليل قبل الفجر

 

                                     

 ( .٢6٣-٢6٢ص ١٨)مجموع الفتاوى ج (1)

 ( .١6ص ٢( ) طرح التثريب ج١٤٢ص ٤)فتح الباري ج (2)



 

 

١٤ 

 

 زبدة الكالم

 من نوى الصوم الواجب مرتددا غري جازم ؟ :املسألُة احلاديَة عشرَة
إذا لم يجزم يف النية حتى طلع الفجر فصياُمُه غير صحيح على الصحيح  :ج

األعمال إنما » :فإن صامه فإن ذلك ال يجزئه وعليه القضاء لقوله 

وهو  ،وهذا مرتدد ال نية له وألن النية عزم وجزم وهذا لم يعزم ويجزم «بالنيات

 (1).مذهب الجمهور

 إذا نوى الصيام معلقا بشرط لوالق الشرط ؟ :املسألُة الثانيَة عشرَة
فصيامه  ،فوافق رمضان ؛إن كان غدا رمضان فإين صائم :مثاله أن يقول :ج

ألن نيته وافقت إحدى الحالين يقينا وهما كونه رمضان  ؛صحيح على الراجح

وألن  ،وكونه ليس رمضان فمتى ما حصل أحد هذين األمرين فنيته واقعة عليه

َدُه   عن رواية وهو ،لنيةا في ددترلا على ال ،لشهرا تثبو في ددلترامبني على تردُّ

 (2) .عثيمين ابن ورجحها اإلسالم شيخ اختارها أحمد

 من نوى قطَ  الصوِم والفطَر ؟ :الثالثَة عشرَةاملسألُة 
َمن نوى قطع الصوم والفطر فإنه يفطر على الصحيح لقوله  :جـ

: «وهذا قد نوى  «إنما األعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى

وهو قول المالكية والحنابلة  ،اإلفطار وإبطاَل صومه فله ما نوى بنص الحديث

 (3).نوابن حزم ورجحه ابن عثيمي

                                     
 ( .٣٠٢ص ١)موسوعة الدرر السنية ج (1)

 ( .٣٠٢ص ١)موسوعة الدرر السنية ج (2)

 ( .٣٠٢ص ٤والمحلى ج ٣٠٣ص ١)موسوعة الدرر السنية ج (3)



   

 

١5 

 

 يف بيان الراجح من أحكام الصيام

 من تردََّد يف قط  نية صومه ؟ :املسألُة الرابعَة عشرَة
 لم دام ما الصحيح على يبطل ال صومه نفإ ،ملصوا نية قطع في ددمن تر

 ،لحنابلةا مذهب في لقو هوو لشافعيةاو الحنفيةمذهب  هوو ،بقطعها ميجز

 قطعها على ميعز حتى لنيةا ءبقا ألصلا نأل لكوذ عثيمين بنا رهختاا

 (1).لتهاوإزا

 حكم من نسي النية من الليل يف الصيام؟ :املسألُة اخلامسَة عشرَة
من و » :ال يصح صيامه على الراجح قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :ج

 (2).« يصح لم ،لفجرا طلع حتى عليه غميأو ألنية انسي 

والسبب يف ذلك أن النية شرط لصحة الصيام والشرط ال يسقط  قلُت:

 .بالنسيان

 

 

 

 

 

 

                                     

 (٣٠٣ص  ١) موسوعة الدرر السنية ج  (1)

 ( .١9ص ١) التعليق على رسالة حقيقة الصيام ج (2)



 

 

١6 

 

 زبدة الكالم

 

 

 

 

 حكم تعجيل الفطر وتأخري السحور؟ :املسألُة السادسَة عشرَة
يستحب تعجيل الفطر باتفاق أهل العلم والدليل على ذلك حديث سهل  :ج

ال يزال الناُس بخير ما عجلوا » :قال بن سعد الساعدي أن النبي 

 متفق عليه. «الفطر

 .(1)نقل االتفاق على االستحباب ابن دقيق العيد  

وال عربة بالنور الباقي بعد سقوط  ،سقوط قرص الشمس وال مزيد وضابطه:

 .قرص الشمس

               :قال ابن رشد الحفيد ،كما اتفق الفقهاء على استحباب تأخير السحور

 لقوله لفطرا تعجيلو رلسحوا تأخيَر ملصوا سنن من أن على اجمعووأ »

 :رلسحوا واخروأ لفطرا اعجلو ما بخير سلناا لايز »ال» » 

 رباإلفطا اوبكر» :ويغني عنها حديث ،تصح وال أحمد عند والزيادة عليه متفق

 تأخيرر وإلفطاا تعجيل: ةلنبوا قخالأ من ثثال» :وحديث «رلسحوا واخروأ

 (2).األلباين صححهما «ةلصالا في للشماا على ليمينا ضعوو رلسحوا

                                     

 ( .٣٠٤ص ١) موسوعة الدرر السنية ج (1)

 ( .69ص ٢) بداية المجتهد ج (2)



   

 

١7 

 

 يف بيان الراجح من أحكام الصيام

 تأخيرو رإلفطاا تعجيل يثدحاأ »أنه قال: لبر ابن عبد ونقل الشوكاين عن ا

 (1).« ةترامتو حصحا رلسحوا

 حكم السحور ؟ :املسألُة السابعَة عشرَة
السحور مستحب باإلجماع نقله ابن المنذر وابن قدامة والنووي  ج:

 :والدليل على ذلك ،وغيرهم

 في نفإ واتسحر»:  لنبيا لقا: لقا  مالك بن نسأعن 

 .مسلمو ريلبخاا خرجهأ .«بركة رلسحوا

 مع واتسحر نهمأ»: حدثه  ثابت بن يدز أن  أنس عنو 

  (2).مسلمو ريلبخاا خرجهأ. «...ةلصالا لىإ اقامو ثم ، لنبيا

يستحب أن يتسحر على التمر لحديث أبي هريرة أن النبي  لائدة: 

 رواه أبو داود وصححه األلباين «نعم سحوُر المؤمِن التمرُ » :قال، 

 (3).وإن تسحر بغير التمر فاألمر واسع

يستحب الفطر على الرطب فإن لم يجد فعلى التمر فإن لم يجد حسا  لائدة:

 علىيفطر   للها لسور نكا » :حسوات من ماء لحديث أنس قال

 حسا تكن لم نفإ ،اتفعلى تمر، تطبار تكن لم نفإ ،يصلي أن قبل تطبار

                                     
 ( .٢6٠ص ٤)نيل األوطار ج (1)

 (.٣١٠ص ١)موسوعة الدرر السنية ج (2)

 داود للعّباد (. ( ) شرح سنن أبي٤٨9ص ١)شرح منتهى اإلرادات ج (3)



 

 

١٨ 

 

 زبدة الكالم

 األمر يف الوارد والحديث ،األلباين وصححه داود أبو رواه « ءما من تاحسو

 .يصح ال بذلك

ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت  :يستحب أن يقول عقب فطره لائدة:

ولم يثبت  ،األجر إن شاء اهلل لحديث ابن عمر عند أبي داود وصححه األلباين

 .غيره

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

١9 

 

 يف بيان الراجح من أحكام الصيام

 

 

 

 

 حكم األكل والشرب عامدا للصائم؟ :املسألُة الثامنَة عشرَة
من أكل أو شرب عامدا ذاكرا عالما قاصدا مختارا فإن صيامه باطل  :ج

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ } :والدليل على ذلك قوله تعالى

 ،[187]سورة البقرة: {ىتيت نت مت زت رت ىبيب نب مب زب رب يئ

 (1).نقل اإلجماع غير واحد كابن حزم وابن قدامة ،وانعقد اإلجماع على ذلك 

 من ألطَر ناسيا؟ :املسألُة التاسعَة عشرَة
من أفطر ناسيا بأكل أو شرب أو جماع أو غيره فال إثم عليه وال قضاء  :ج

 :قال أن النبي  والدليل حديث أبي هريرة  ،على الصحيح

 «هسقاو اهلل طعمهأ فإنما ،صومه فليتم ،بشر أو فأكل ،صائم هوومن نسي »

 .لمسلم واللفظ عليه متفق

وقال الصنعاين إنه مذهب الجمهور ونقل النووي أنه قول األكثر من أهل 

  (2).العلم

                                     

 (.٣٨١ص  ١)موسوعة الدرر السنية ج (1)

 (.57٢ص ١( ) سبل السالم ج٣5ص  ٨)شرح النووي على مسلم ج (2)



 

 

٢٠ 

 

 زبدة الكالم

 هل على من أكل أو شرب عامدا القضاء؟ :املسألُة العشرون
والدليل على ذلك أن  ،يلزمه القضاء دون الكفارة على الصحيح :ج

النصوص وردت بوجوب القضاء على من أفطر عامدا كمن استقاء ففي حديث 

يس عليه فل، القيء عهذرمن » :قال أن النبي  أبي هريرة 

 حديث وهو غيره ورواه للرتمذي اللفظ هذا «فليقض اعمد ءستقاا منوء، قضا

 .صحيح

وأمر الذي جامع زوجته عامدا مع الكفارة  ،أي تعمد القيء واستقاء:

 .رواه أبو داود وصححه األلباين «وصم يوما مكانه» :بالقضاء فقال

 (1).وهو مذهب الجمهور

 حكم من أتى امرأته يف نهار رمضان عامدا عاملا؟ :املسألُة احلاديُة والعشرون
فسد من أتى امرأته يف هنار رمضان عالما عامدا ذاكرا قاصدا مختارا  :ج

 (2).صومه باإلجماِع نقله ابن حزم وغيره

وهي على الصحيح على الرتتيب اآليت عند  ،وتجب عليه الكفارُة المغلظةُ 

 :الجمهور

فإن لم يجد أو يقدر فصيام  عتق رقبة والمسلمُة أولى خروجا من الخالف

وإيجاب الكفارة المغلظة  ،شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا

 (3).ه هذا ال خالف فيه إال من شذَّ علي

                                     
 (.٣٨١ص ١)موسوعة الدرر السنية ج (1)

 (.٣9ص  ١)مراتب اإلجماع ج (2)

 (.٢55ص ٤( )نيل األوطار ج٢٢٤ص 7)شرح النووي على مسلم ج (3)



   

 

٢١ 

 

 يف بيان الراجح من أحكام الصيام

 إذا مل يقدر على الكفارة لهل تسقط باإلعسار ؟ :املسألُة الثانيُة والعشرون
تسقط باإلعسار على الصحيح وال يلزمه شيء والدليل على ذلك قوله  :ج

فلم يأمره بشيء زائد والمقام مقاُم فتيا فلم يبين له  «فأطعمه أهلك» :يف الحديث

 وهو أحد قولي الشافعي وجزم به  ،استقرارها يف ذمته إلى اإليسار

 (1)عيسى بن دينار من المالكية.

 هل تل م الكفارة امرأته؟ :املسألة الثالثُة والعشرون
ال تلزمها إذا كانت مكرهًة على الصحيح وهي رواية عن أحمد واختارها  :ج

إذ أن النبي  ؛وال مطاوعًة على الصحيح أيضا ،شيخ اإلسالم ابن تيمية

 ال يجوز تأخيره وهي رواية  لم يأمر امرأته والمقاُم مقام بيان وفتيا

 عن أحمد وهو مذهب الشافعي وداود.

 (2).إال أهنا آثمة وعليها القضاء إلفطارها عمداً 

 هل يل م اجملام  م  الكفارة القضاء؟ :املسألُة الرابعُة والعشرون
 :يف رواية زمه القضاء مع الكفارة على الصحيح لقوله يل :ج

وألنه أفطر عامدا  ،رواه أبو داود وغيره وصححه األلباين «وصم يومًا مكانه»

 (3).وهو مذهب الجمهور ،والعامد يقضي كما مر

                                     
  (.٢56ص  ٤)نيل األوطار ج(1)

 (.١٣7ص ٣( )المغني ج66ص ٢)بداية المجتهد )ج (2)

 (.٣95ص ١)الدرر السنية ج (3)



 

 

٢٢ 

 

 زبدة الكالم

 هل تتعدد الكفارُة بتعدد اجلماع؟ :املسألُة اخلامسُة والعشرون
 :فيه تفصيل وهو كاآليت :ج

 نمضار من حداو ميو رنها في جماعه رتكر من أن في ءلفقهاا بين فال خال

 .ةحداو رةكفا عليه جبالوا نفإ ،هتكفير قبل

 جبالوا نفإ خرآ ميو في ثانية جامع ثم ،كفر من أن في بينهم فكما ال خال

 .ثانية رةكفا عليه

أما إذا جامع يف يومين ولم يكفر فالصحيح أن عليه كفارتين ألن صوم كل 

 .عبادة منفردة وهو مذهب الجمهور وابن حزميوم 

 فالصحيح مليواس نف في ثانية جامع ثم ،فكفر نمضار رنها في جامع ااذوأما 

 والمالكية الحنفية مذهب وهو محالً  يصادف لم ألنه عليه كفارةَ  ال أنه

 (1).حزم وابن والشافعية

 من أكل أو شرب أو أتى امرأته جاهال بالتحريم؟ :املسألُة السادسُة والعشرون
 :فيه تفصيل :ج

ُر فيه الجهل هبذا األمر فال شيء عليه وصومه صحيح  فإن كان مثله ُيَتَصوَّ

أو الرجل يكون يف البادية بعيدا عن مواطن العلِم  ،كحديث العهد باإلسالمِ 

 .وأهله

                                     
 (.٤١5ص ٤)الموسوعة الفقهية الكويتية()المحلى ج (1)



   

 

٢٣ 

 

 يف بيان الراجح من أحكام الصيام

ُر جهله بذلك فإنه يفط ر وتلزمه الكفارة يف الجماع وأما إن كان مثله ال ُيَتَصوَّ

 (1).كمن يكون ناشئًا يف مواطن العلم وأهله

مثل هذه المسألة الغالم والفتاة يبلغان ويفطران فعلى التفصيل  قلُت:

 .السابق

لهالل   ،من كان يصوم قضاء عليه من رمضالان لالأتى امرأتاله    :املسألُة السابعُة والعشرون    
 عليه الكفارة؟

والدليُل أن النص يف  ،تلزمه الكفارُة المغلظُة وعليه التوبةاألقرُب أنه ال  :ج

اإللزام إنما ثبت يف األداء لحرمة الشهِر فإلحاق القضاء باألداء يف الكفارة يحتاج 

 (2).وهو مذهب الجماهير  ،إلى دليل وال دليَل هنا

لالألطر باألكالل قبالل أن     نمضالا ر يف جتهزو ق ايو أن أراد من :املسألُة الثامنُة والعشرون    
 ؟ جيام  
لتحايله فيعاقب بنقيض  ؛يكون آثما وتجب عليه الكفارة على الصحيح ج:

ة لما وجبت الكفارة على قصده وألنه إن لم تجب عليه الكفارُة يف هذه الحال

إذ سيفطر باألكل كل من أراد أن يجامع امرأته ومثل هذا ال ترد  أحد أبدا

 شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الشريعة بمثله وهو ترجيح 

 (3).تعالى

                                     
 (.٣٢٤ص 6)المجموع ج (1)

 (.٣٤5ص 6)المجموع ج (2)

 (.١9٣ص ٣( )إعالم الموقعين ج٤7٢ص ٢)الفتاوى الكربى ج (3)



 

 

٢٤ 

 

 زبدة الكالم

 تفري  وتذييل: هل ُيَعدُّ االستمناُء مفطِّرا أم ال ؟    
 خب}أما من حيُث الحلُّ والُحرمُة فاالستمناُء حراٌم لقول اهلل تعالى  :ج

 جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب
فبالنص أن  .[31-29]سورة املعارج: {حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ

 ما وراء ذلك فهو معتٍد عياذا باهلل تعالى
َ

وأما من حيث كوُنُه مفطِّراً  ،مبتغي

فالصحيح أنه ال يفطر والدليُل عدم ورود الدليل بذلك واالستدالل بحديث 

إذ هذا يف الجماع خاصًة  ؛فال دليل فيه «يدع طعامه وشرابه وشهوته ألجلي»

 ٰى ٰر ٰذ } :بدليل جمع الثالث المذكورة يف اآلية يف قوله تعالى

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ

فصرح  .[187]سورة البقرة: {ىتيت نت مت زت رت ىبيب نب مب زب

ومما يؤكد ذلك  ،( فدل على أنه المقصود يف الحديثبمباشرة النساء )الجماع

التفطير باالستمناء لكونه شهوًة للزمنا  ( إذا استدللنا به علىهوتهش) أن قوله

االستدالل به على التفطير بخروج المذي والنظر بشهوة ولو لم ينزل فالكل 

واألصل الرباءة حتى يقوم الدليل  ،فدل على عدم صحة االستدالل به ؛شهوة

وهو مذهب الظاهرية ورجحه ابن حزم وإليه مال الشوكاين  ،الصحيح الصريح

 (1).ين األلباينورجحه من المعاصر

                                     
 (.٤١٨)تمام المنة ص، (٣5٣ص ٤)المحلى ج (1)



   

 

٢5 

 

 يف بيان الراجح من أحكام الصيام

 من كان يصوم قضاًء لهل جيوز له اخلروج منه؟ :املسألُة التاسعُة والعشرون
ال يجوز لمن كان يصوم قضاًء من رمضان الخروج من صومه بال خالف  :ج

 .(1)نقله ابن قدامة  ،بين أهل العلم

 هل ُيَعدُّ القيُء مفطِّرا أم ال يعد مفطِّرا؟ :املسألُة الثالثون
 تفصيٌل:فيه  :ج

  ( فال يفطر إجماعًافإن كان ذرعه )غلبه
ُّ

نقل اإلجماَع ابُن المنذر والخطابي

 .وغيرهما

وإن تعمد القيء بأي طريقة كانت فإنه يفطر وعليه القضاء يف قول أكثر أهل 

والدليل على التفصيل السابق حديث  ،العلم وُنقَل إجماعًا وال يصح اإلجماع

 عليه فليس ،صائم هوو ء،قي عهذرمن » :قال أبي هريرة أن النبي 

 داود ألبي واللفظ وغيرهما داود وأبو أحمد رواه «فليقض ءستقاا وإن ء،قضا

 (2).األلباين وصححه

 هل ُيفِطُر بابتالِع ما ال لائدَة ليه كاحلصا؟ :املسألُة احلاديُة والثالثون
يفطر بذلك على الصحيح وهو قول أكثر أهل العلم من السلف  :ج

 .أكل فالٌن كذا فهو َأْكٌل  :ألنه يقال ؛والخلف

                                     
 (.١6٠ص ٣)المغني ج (1)

 (.٢٤٢ص ٤( )نيل األوطار ج٢٢١ص ٢5)مجموع الفتاوى ج (2)

 



 

 

٢6 

 

 زبدة الكالم

  أن على لعلما هلأ فعامة ،به ىفأما ما ال يتغذ » :قال ابن قدامة 

 ألكلا تحريم على لسنةاو بلكتاا اللةد لناو » :أيضًا وقال ،« به يحصل لفطرا

 (1).« عالنزا محل فيه فيدخل ،ملعموا على بلشراو

 حكم ابتالع النخامة؟ :املسألُة الثانيُة والثالثون
 ؛ابتالع النخامة ال يفطر الصائم على الراجح من أقوال أهل العلم :جـ

لكن عليه  ،أكل فالن النخامة :فليست أكال وال ُشربا وال يف معناهما وال يقال

 (2)وهي رواية عن أحمد. ،لفظها تقذرا

 بقية طعامه؟إذا ابتل  الصائم ما بني أسنانه من  :املسألة الثالثُة والثالثون
 فيه تفصيل: :ج

إذا كان ال يمكن التحرز منه مما يجري مجرى الريق فال شيء عليه على 

الصحيح يف قول أكثر أهل العلم ونقل ابن المنذر عليه اإلجماع وال يصح فقد 

 (3)خالف بعضهم كُزَفَر من الحنفية كما يف الهداية.

مفطر على الصحيح وهو وإذا كان مما يمكن التحرز منه فابتلعه عامدا فهو 

 (4)مذهب أكثر أهل العلم ألنه أكمل أكال ابتدأه.

                                     

 (.٣١7ص 6)المجموع ج ،(١٢٠-١١9ص ٣)المغني ج (1)

 (.١٢٣ص ٣)المغني ج (2)

 (.١٢١ص ١( )الهداية ج67ص ٤)شرح ابن بطال على البخاري ج (3)

 (.٣٨٣ص ١)موسوعة لدرر السنية ج (4)



   

 

٢7 

 

 يف بيان الراجح من أحكام الصيام

 هل ُيَعدُّ البخور من املفطرات؟ :املسألُة الرابعُة والثالثون
 فيه تفصيل: :ج

َد ذلك كأن يقربه عند وجهه فاألقرب أنه يفطُِّر ألن له  ُه وتقصَّ َد شمَّ إذا تعمَّ

لشرب وقد دلَّ الدليل على أن األنف ِجرمًا ودخل من منفٍذ من منافذ األكل وا

وبالغ يف » :قال أن النبي  منفذ لحديث لقيط بن َصبَِرَة 

وهو مذهب  ،رواه أبو داود وهو صحيح «االستنشاق إال أن تكون صائمًا

 .الحنفية والمالكية

وأما إذا لم يتعمد ويتقصد ذلك وإنما بخر شيئا من ثيابه مثالً ووجد رائحة 

 (1).وهو مذهب المالكية ،يفطر على الصحيح لعدم التعمد والقصدالبخور فال 

 ؟(حكم قطرة األنف )السعوط :املسألُة اخلامسُة والثالثون
وبالغ يف » :األقرب أهنا تفطر إذا وجد طعمها يف حلقه لحديث لقيط :ج

فدل على أن األنف منفذ من منافذ التفطير  «االستنشاق إال أن تكون صائما

 (2).وهو مذهب الجمهور ،للصائم

 املسألُة السادسُة والثالثون: حكم التدخني للصائم؟
ومن حيُث الفطُر فهو يفطر الصائم  ،التدخيُن حراٌم للصائم وغيره :ج

باإلجماع إال من شذ ممن ال ُيعَتدُّ به يف الخالف من المعاصرين ممن ليسوا من 

                                     

 (.5٢5ص ١)الشرح الكبير للدردير ج ، )الموسوعة الكويتية( (1)

 (.٣9٣ص ١)الدرر السنية ج (2)



 

 

٢٨ 

 

 زبدة الكالم

ووجه كونه مفطِّرًا أنه تعمد إيصال شيء له ِجرم إلى الجوف  ،أهل الفقه والعلم

ُه الشارع من منافذ التفطير  .من منفذ عدَّ

 املسألُة السابعُة والثالثون: احليض للمرأة الصائمة؟
إذا حاضت المرأة الصائمة فإهنا تفطر ولو قبل الغروب بلحظة والدليل  :ج

أليس إذا » :على ذلك حديث أبي سعيد الخدري أن النبي 

 عائشة سألت: قالت ،ذةمعاوعن  ،رواه البخاري «حاضت لم تصل ولم تصم

 يةورحرأ: فقالت ةلصالا تقضي الو ،ملصوا تقضي لحائضا لبا ما: فقلت

 فنؤمر ،لكذيصيبنا  نكا »: قالت. أسأل لكنيو ،يةوربحر لست: قلت ؟نتأ

 ،باإلجماع وهذا ،مسلم رواه « ةلصالا ءبقضا نؤمر الو ،ملصوا ءبقضا

 (1).الكثير وغيره جرير ابن نقله القضاء عليها أيضا وباإلجماع

قال ابن حزم  ،النفاس كالحيض من حيُث أحكاُم الفطر به والقضاء لائدٌة:

: « (2).«ء ل شيك في اءسو لحيضاو سلنفااو 

 فيه قخال ال اهذ لحيضا دم منه يمنع ما يمنع سلنفااودم   » :وقال أيضًا

 في ورد لنهيا نأل ،به فتطو ءلنفساا نفإ ،بالبيت فالطوا حاشا ،حدأ من

 ثم [64]سورة مريم: {لك هش مش هس مس } ءلنفساا في دير لمو لحائضا

 ءشي كل في لحيضا حكم حكمهو ،صحيح حيض سلنفاا أن يناأفر كنارستدا

                                     

 (.٣5٤ص ٢( )المجموع ج٤١9ص ١)شرح ابن بطال على البخاري ج (1)

 (.٤١٣ص ١)المحلى ج (2)



   

 

٢9 

 

 يف بيان الراجح من أحكام الصيام

 لحيضا فسمى «نعم» قالت  «؟نفستأ» لعائشة  اهلل لسور للقو

 (1).« نفاسا

 حكم احلجامِة للصائم؟ :والثالثون املسألُة الثامنُة
 ،الحجامة ال تفطر الصائم على الصحيح حاجمًا كان أم محجومًا :ج

له لا لسور خصر » :لقا ريلخدا سعيد بىأحديث والدليل على ذلك 

 وصححه اينلطبرا خرجهأ .« لحجامةاو، للصائم لقبلةا يف 

 الحاجم أفطر» :حديث وأما ،الجمهور مذهب وهو ،اإلرواء يف األلباين

 لفظةو » : حزم ابن قال وقد ،السابق بالحديث منسوخ فهو «والمحجوم

 ورجح « ولألالخبر الخبر نسخ ا ابهذ فصح ؛نهي بعد الإ نتكو ال "خصأر"

 (2).اإلرواء يف األلباين ذلك

حكم سحب الدم قلَّ أم َكُثَر حكم الحجامة فال يفطر به الصائم على  قلُت:

 .فالشريعة ال تفرق بين المتماثلين ؛الصحيح

 هل الرِّدَُّة من مفسدات الصوم؟ :املسألُة التاسعُة والثالثون
ُة من مفسدات الصوم باإلجماع :ج ال نعلم  » :قال ابن قدامة  ،الردَّ

 يفسد نهأ ،ملصوا ءثناأ في مإلسالا عن تدار من أن في خالفا لعلما هلأبين 

 ،مليوا ءثناأ في سلمأ اءسو. مإلسالا لىإ دعاإذا  ،مليوا لكذ ءقضا عليهو ،صومه

                                     

 (.٤٠٠ص ١)المحلى ج (1)

 (.7٤ص ٤()اإلرواء ج٣٣7ص ٤)المحلى ج (2)



 

 

٣٠ 

 

 زبدة الكالم

                     شكه فيما  أو ،به يكفر ما دهباعتقا تهرد كانت اءسوو ،نقضائها بعدأو 

 اهلل لقا ،ئمستهز غير أو مستهزئا ،لكفرا بكلمة بالنطقأو ، يكفر بالشك فيه

 ىف يث نثىث مث زث رث يت ىت نت}: تعالى

 {يلام ىل مل يك ىك مكلكاك يق ىق يف
 (1). « [66-65التوبة: ]سورة

من صور هذه المسألة ما انتشر من سب الرب والدين من المستهرتين  قلُت:

 .عديمي اإليمان من شباب اليوم عياذا باهلل تعالى

ت يف مسائل النية بما يغني عن إعادته تنبيه:  .مسألة الفطر بالنية مرَّ

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
 (.١٣٣ص ٣)المغني ج (1)
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 هناك أمور لو لعلها الصائم لإنها ال تضر صياَمُه، وأهمها:
شم العطر ال يضره إجماعًا وال يكره على الصحيح والتورع عنه ليس له  -١

 وجه لعدم اشتباهه بما يفطر وليس له ِجرم يصل إلى الجوف.

االغتسال للتربد ال يضره دون كراهة حتى على الصحيح بل صح عنه  -٢

 والتورع عن ذلك تورع بارد بعد فعل  ،االغتسال يف هنار رمضان

 لقد: لقا  لنبيا بصحاأبعض له فعن  رسول اهلل 

  لعطشا من صائم هوو ءلماا سهرأ على يصب جلعراب  لنبيا يترأ

 لنبيا زوج شةعائ وعن ،األلباين وصححه مالك رواه .لحرا منأو 

، للها لسور نكا قد »: قالت  في لفجرا كهريد 

 ،لمسلم واللفظ عليه متفق « ميصوو فيغتسل ،حلم غير من ،جنب هوو نمضار

 باب) صحيحه يف البخاري وبوب ،المسألة على الداللة يف أصرح واألول

 عمر بنا َوَبلَّ  » :ن السلف يف ذلك ومنهاع آثاراً  وأورد( الصائم اغتسال

 (1).« صائم هوو ملحماا لشعبيا خلود صائم هوو عليه هفألقا ،ثوبا 

                                     
 (.١5٤ص ٤الباري ج)فتح  (1)
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 زبدة الكالم

وإن اجتنبه خشية وصوله إلى جوفه  ،تبخيُر ثوبه دون تقصد شم البخور -٣

 .ألن له ِجرمًا فهو أولى

ال نعلم أحدًا قال إهنا تفسد  ،المضمضُة لقصد ترطيب الفم من الجفاف -٤

 .وليست مكروهة حتى على الصحيح ،الصيام

الوضوء وهذا حرام بعض العامة يرتك المضمضة وهو صائم حتى يف  لائدة:

على الصحيح إذ أن المضمضة يف الوضوء واجبة على الراجح من قولي العلماء 

 فرتكها وسوسة ظاهرة واهلل المستعان. ؛يف المسألة

استعمال السواك سواء أكان قبل الزواِل أم بعده فهو حتى ال ُيكره على  -5

يكره للصائم يف الصحيح بل هو مستحب لعموم األدلة الواردة يف ذلك ولو كان 

 .وما كان ربك نسيا وقت لبين ذلك رسول اهلل 

 ،استعمال معجون األسنان ال يضر الصيام لعدم وصوله إلى الجوف -6

 .وتركه أولى لقوة نفاذ رائحته

وليست العين منفذا  ،فال دليل على كراهته حتى للصائم ؛االكتحال -7

 .معتدًا به يف التفطير شرعًا

 .فليست منافَذ لألكل والشرب شرعا ؛ذنقطرة العين واأل -٨

 .إذ ليس له يد يف ذلك فال يضره ؛االحتالم -9

( فغير المغذية كالفلتارين الحقن بنوعيها )المغذية وغير المغذية -١٠

والمغذيُة  ،والبنسلين ونحوها وهذه ال إشكال فيها أصالً لعدم التغذية هبا
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 يف بيان الراجح من أحكام الصيام

لصحيح ال تضر صيام كالجلوكوز ونحوها مما يغذي الجسم وهي على ا

وحصول نوع انتعاش للجسم  ،الصائم لعدم دخولها من منفذ من منافذ التفطير

 .هبا ال يكفي لجعلها من المفطرات فأشبهت التربد باالغتسال

 .وقد مر ،سحب الدم للتحليل أو التربع إلحاقًا له بالحجامة -١١

مفطرا بعذر تذوق الطعام للحاجة كالمرأة تطبخ يف البيت وال تجُد  -١٢

 .يتذوقه 

تقبيل الصائم امرأته إن كان يملك نفسه من الوقوع يف المحظور والمرء  -١٣

وهو وجه  ،«وكان أملككم إلربه» :فإن لم يأمن حرم عليه لحديث ؛طبيب نفسه

 .تفريق الشرع بين الشاب والشيخ يف فعل ذلك

واستدالله بفعل  ،شذ ابن حزم فقال باستحباب تقبيل الصائم امرأَته لائدة:

لذلك استدالل غير صحيح إذ ليس فيه ظهور التقرب إلى  النبي 

 .فدل على الجواز فقط ؛اهلل

 ابتالُع الصائم ريَق نفسه ال يضره إجماعًا. -١٤

بقية أثر الماء بعد المضمضة ال يضره لمشقة األمر ببصقه وهو من  -١5

 .التكلف

كدخان السيارات وغبار الدقيق  ما ال يمكن التحرز منه ال يفطره أيضًا -١6

 .وما يجري مجرى الريق مما بين األسنان ونحوه مما ال يقصد بلعه وشمه



 

 

٣٤ 

 

 زبدة الكالم

بخاخ الربو إذ ليس طعاما وال شرابا وال يف معناهما وال يصل منه شيء  -١7

 .إلى الجوف فهو رذاذ يتالشى

حبة القلب التي توضع تحت اللسان إذ ال يصل منها شيء إلى الجوف  -١٨

 .إنما تتالشى وتختفيو
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 املقصوُد بأهل األعذار؟ :املسألُة األربعون
َص لهم يف الفطرِ  :ج  ؛هم الذين قام هبم مانٌع يمنعهم من الصوِم أو ُرخِّ

 :فالذين قام هبم مانٌع هم

 .الحائض والنفساء وقد تقدم الكالم فيهما -١

المجنوُن ومثلُه الَخِرُف والمغمى عليه إذا استوعب الجنون والخرف  -٢

اط التكليف لغياب من ؛واإلغماء رمضان كله ولم تحصل منهما النية من ليل

( فليسوا مخاَطبِين أصالً بالصوم باإلجماع وال قضاء عليهم على عنهما )العقل

م أصاهبم الجنون أو الصحيح وهو مذهب الجمهور؛ فإن نووا الصوم من ليٍل ث

الخرف أو اإلغماء أو أصبحوا صائمين ثم حصل لهم شيء من ذلك يف النهار 

إذ لم يأت دليل على أن الجنون  ؛صح صومهم لذلك اليوم وال قضاء عليهم

والخرَف واإلغماء من المفطرات وهو مذهب الجمهور ورجحه ابن حزم 

 (1).واختاره ابن تيمية

 

                                     
 (.٢9٠ص ١( )الدرر السنية ج٣6٤-٣6٢ص ٤)المحلى ج (1)
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 زبدة الكالم

 الفطر لهم:والذين ُرخَِّص هلم يف 
 مئ زئ } :والدليل قوله تعالى ،فيباُح له الفطرُ  المريض: -١

  .[184]سورة البقرة: { يبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ

 .وانعقد اإلجماع على ذلك نقله ابن حزم وابن قدامة والنووي

 وأما ما يلزمه إذا أفطر فسيأيت تفصيله من حيث القضاُء واإلطعاُم.

 زئ } :يشرُع له الفطُر وعليه القضاء والدليل قوله تعالى المسافر: -٢

ونُِقَل اإلجماُع  {يبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ

 .على ذلك أيضا نقله النووي وابن قدامة وابن عبد الرب

 قباتفا فيفطر لمسافرا ماأ » :وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 كثرأ عند زجا مصا وإن أفضل له لفطراو مشقة عليه يكن لموإن  لمسلمينا

 .« ئهيجز ال ليقو من منهموء العلما

 على ن قادراكا اءسو ألمةا قباتفا للمسافر لفطرا زيجوو » :وقال أيضا

 في امسافر نكا لو بحيث يشق لم أو ملصوا عليه شق اءسوو اعاجز أو ملصياا

 ال لفطرا إن: لقا منو. لقصراو لفطرا له زجا يخدمه من معهو ءلمااو لظلا

 نكرأ من كذلكو. قتل الوإ بتا نفإيستتاب  فإنه ملصياا عن عجز لمن الإ زيجو

 بيستتا فإنه ثمإ عليه لمفطراإن : لقا منو. لكذ من ليستتا فإنه لمفطرا على

 .« لكذ من
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الحامُل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما: فيشرع لهما  -٤و٣

 النبي قال: قال  مالك بن نسأعن الفطر والدليل على ذلك حديث 

 :«عنو، الصالة شطر المسافر عن ضعو وتعالى ركتبا للها إن 

 وال ،األلباين وصححه وغيره أحمد رواه «الصيام أو الصوم لمرضعاو لحاملا

 عند هذا على العمل » :الرتمذي وقال ،طالب أبو قاله ذلك جواز يف خالف

ولديهما بال ى نفسيهما دون عل خافتا إذا فقط القضاء ويلزمهما ،العلم أهل

 .« خالف بين العلماء نقله ابن قدامة والنووي

فإن صح نقلهما لإلجماع فهو المتعين يف التفريق بين خوفهما على  قلُت:

 .نفسهما أو على نفسهما وولديهما

وإذا خافتا على ولديهما فعليهما اإلطعام فقط وهو قول ابن عباس وابن 

ا بالمريض أو غيره قياسًا ال وإلحاقهم ،عمر وال مخالف لهما من الصحابة

يصح ألنه قياس مع الفارق فالمريض خوفه على نفسه وهما خوفهما على 

 (1)ولديهما فافرتقا.

فيفطران وال يلزمهما الصيام باإلجماع نقله ابن  الشيُخ والشيخة الكبيران: -5

والدليل قوله  ،ويطعمان عن كل يوم مسكينا على الصحيح ،المنذر وغيره

                                     
 (٤١٤-٤١٠ص ٤)المحلى ج (1)

 ، (٢١٣-٢١٠ص ٢5)مجموع الفتاوى ج ،(١5١-١٤9ص ٣)المغني ج ،(٢69-٢67ص 6)المجموع ج 

 (.٢7٣ص ٤)نيل األوطار ج
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 زبدة الكالم

وقد  .[184]سورة البقرة: { رثزث يت ىت نت مت زت }: تعالى

 ةلكبيرا زلعجواو، لكبيرا للشيخ خصر » :أنه قال صح عن ابن عباس 

 الو، مسكينا ميو كل يطعماو، ءاشا إن ايفطر م أنلصوا نيطيقا هماو لكذ يف

 جئ يي ىي ني }: آليةا ههذ فى لكذ نسخ ثم، «عليهما ءقضا

 .« ملصوا نيطيقا ال كانا إذاة لكبيرا زلعجواو لكبيرا للشيخ ثبتو ،{ حئخئ

 (1).الجمهور قول وهو ،األلباين وصححه الجارود ابن رواه

 ضابط املرض املبيح للفطر؟ :املسألُة احلاديُة واألربعون 
والدليل أن اهلل  ،هو الذي يطلق عليه اسم المرض ولو يسيرا على الراجح :ج

 وهو غيره من شديدا يخص ولم {...ىئ نئ مئ زئ} :قال

 أن بعد تفسيره يف القرطبي وقال ،وعطاء وإسحاق والبخاري سيرين ابن مذهب

 :االختالف ساق

 (2).« تعالى للها ءشا إن بلباا اهذ في شي لعدأ سيرين بنا لقو » قلت:

فكما أن السفر المبيح للفطر هو ما أطلق عليه اسم السفر طال أم  قلُت: 

وهذا الضابط نقله القرطبي عن  ،قصر شق أم لم يشق عليه فهذا كهذا وال فرق

 ابن سيرين يف تفسيره.

                                     

 (.١9ص ٤)إرواء الغليل ح ،(٢5٨ص 6)المجموع ج ،(١5١ص ٣)المغني ج (1)

 (.٢77-٢76ص٢)الجامع ألحكام القرآن ج (2)
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 أيهما ألضل للمريض الفطُر أم الصيام؟ :املسألُة الثانيُة واألربعون
 ،األقرب أن الفطر يف حق المريض أفضُل مطلقا وإن لم يشق عليه :ج

 :والدليل على ذلك عدة أدلٍة ومنها

 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ } :قوله تعالى -١

ظاهره وجوب الفطر يف حق المريض والمسافر فهو إخباٌر ل ب { يبرت ىب

 أي) َض َفَر الو » :المراُد به األمر كما هو مذهب الظاهرية وقد قال ابن حزم

 حيلة ال جلي نص اهذو ممضار غير خرأ ماياأ الإلمسافر او لمريضا على( اهلل

 بال موضوعة ىعود ألنها ؛فيه افطرأ إن لكذ معنى نماإ :لقا  ز لمنيجو الو ؛فيه

 . اه « نبرها

وقال به بعض الصحابة كابن عمر وابن عباس وأبي هريرة إال أنه صرفه إلى  

وقول  ،االستحباب يف مسألة السفر األحاديث الواردة يف جواز صيام المسافر

ُل  ،إذ ال صارف لألمر للمريض ؛القائلين بوجوب فطر المريض قوي وتأوُّ

(، هذا خروج عن األصل كما )فأفطر فعدة من أيام أَُخَر  :الجمهور لآلية بتقدير

 .مر عن ابن حزم

ُب المريض يف الصوم بل وال أن النبي  -٢ أنه لم يأت دليل ُيرغِّ

  صام أو أن أحدا من أصحابه صام يف عهده وهو مريض على

 لك اك يق }: وأما قوله تعالى ،العكس من الفطر فقد أمر به يف اآلية

فال داللة فيه على الرتغيب إذ اآلية  [184]سورة البقرة: {ىل مل يك ىك مك



 

 

٤٠ 

 

 زبدة الكالم

قبل فرض  يف بيان أفضلية الصوم على الفدية مع الفطر على التخيير وهذا

 .الصوم

إن اهلل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى » :قوله  -٣

 (1).«كما يكره أن تؤتى معصيته» :ويف رواية «عزائمه 

 ضابط السفر املبيح للفطر؟ :واألربعوناملسألُة الثالثُة 
والدليل قوله  ،هو الذي أطلق عليه عرفًا اسم السفر على الصحيح :جـ

فأطلق ولم يأت ما  { زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ } :تعالى

وسواء شق عليه أم لم يشق عليه  ،يقيد أو يحدد مسافة السفر فرجع إلى العرف

سم ليس اكل  » :قرر ذلك شيخ اإلسالم تقريرا حسنا فقال ،كالسفر يف الطائرة

 فرع في اسفر نكا فما فلعرا لىإ فيه فالمرجع علشرا في الوللغة اله حد في 

 (2).« لحكمارع لشاا به علق يلذا لسفرا فهو سلناا

 أيهما ألضل يف السفر الصيام أم الفطر؟ :املسألُة الرابعُة واألربعون
األفضل الفطر يف السفر مطلقا شق عليه أم لم يشق على الصحيح ومن  :جـ

 اتصومو أن لبراليس » :قال األدلة على ذلك حديث جابر أن النبي 

 حال يف  اهلل رسول هذا قال إنما :قيل فإن ،مسلم رواه «لسفرا في

                                     

 (.٤55ص ١)تفسير األلوسي ج ،(5٨-57ص ٢)بداية المجتهد ج ،(٣99ص ٤المحلى )ج (1)

 (.٤١-٣٨ص ٢٤)مجموع الفتاوى ج (2)



   

 

٤١ 

 

 يف بيان الراجح من أحكام الصيام

 بخصوص ال اللفظ بعموم العربة :قيل ؟ عليه فُظلَِّل  الصوم أهنكه الذي الرجل

 .الفقه أصول يف تقرر كما السبب

 يا: لقا نهأ ، ألسلميا وعمر بن ةعن حمز ومن األدلة أيضا ما جاء

 لسور لفقا ؟حجنا علي فهل ،لسفرا في ملصياا على ةقو بي جدأ ،للها لسور

أن  حبأ منو فحسن ،بها خذأ فمن ،اهلل من خصةر هي»:  للها

 من الداللة وجه ،لمسلم واللفظ عليه المتفق يف أصله «عليه حجنا فال ميصو

 :وجهين من الحديث

أنه حكم على الفطر يف السفر بالُحْسِن وأما  أن النبي  -١

 :وقال المجد ابن تيمية يف المنتقى ،الصيام فيه فربفع الجناح وهذا ظاهٌر غاية

 .«لفطرا فضيلة على لداللةا يقو هوو»

عندهم أن الفطر هو أن استئذانه ألجل أن يصوم يدل على أنه تقرر  -٢

 .األصل واألفضل يف السفر وإال لم يستأذن يف أن يصوم

أنه لم يأت دليل يرغب يف الصيام يف السفر وغاية ما ورد أفعاٌل يؤخذ  -٣

منها الجواُز فحسب على العكس من الفطر يف السفر فقد وردت أدلة بالرتغيب 

وهو قول سعيد بن المسيب واألوزاعي وإسحاق وأحمد وشيخ اإلسالم  .فيه

  (1).ابن تيمية

                                     
)الدرر  ،(٢66ص  ٤و ج ٢67-٢6٤ص ٤)نيل األوطار ج ،(٢٢7ص 7)شرح النووي على مسلم ج (1)

 (.٣5٨ص ١السنية ج



 

 

٤٢ 

 

 زبدة الكالم

هذا الحديث من أصرح ما يستدل به على أفضلية الفطر يف السفر  تنبيه:

فال  ؛ألن األحاديث األخرى قد ال تخلو من إيراد عليها بعكس هذا ؛مطلقا

ومما  ،ن الفطر أفضلمشقة عليه وهو أقدر على الصيام ومع ذلك فقد بين له أ

يؤكد أفضلية الفطر يف السفر مطلقا أنه لم يقل عالم بحرمة الفطر يف السفر 

بعكس الصوم فيه فقد قال بعضهم بحرمته يف السفر كابن عباس وابن عمر وأبي 

 هريرة ورجحه ابن حزم.

ائرات من كان عاماًل يف السالفريات كسالائقي األجالرة والطال     :املسألُة اخلامسُة واألربعون    
 لهل يرتخص برخص السفر؟ ،وحنوهم
وهو  ،لعموم األدلة يف ذلك ؛له الرتخص برخص السفر على الصحيح :ج

رح قال الخرشي يف ش » :مذهب المالكية قال الخرشي يف شرح مختصر خليل

يريد أنه يسن للمسافر القصر بشروطه المذكورة  "وإن نوتيا بأهله"قول خليل: 

ولو كان نوتيا معه أهله خالفا ألحمد وأحرى غير النويت والنويت بغير أهله، 

فنص على المتوهم إذ يتوهم فيه عدم القصر ألن المركب صارت له كالدار 

المسافر له قصر الصالة، ولو  » :وقال العالمة ابن باز «والنويت خادم السفينة 

ورجحه األلباين وابن  «دائًما يسافر، له القصر، وله الفطر يف رمضان  كان

 (1)تعالى. عثيمين 

                                     
 (.59ص ٢على مختصر خليل ج )شرح الخرشي (1)



   

 

٤٣ 

 

 يف بيان الراجح من أحكام الصيام

 ما يل م املريض إذا ألطر؟ :املسألُة السادسُة واألربعون
 فيه تفصيل: :ج

إذا كان مرضه يرجى برؤه فإنه يقضي متى ما تمكن أيامًا يقضي فيها أو 

فإن مات يف رمضان أو اتصل به المرض بعد رمضان فمات  ،أولياؤه بعد موته

وهذا لم  [184]سورة البقرة: {ىب نب مب}فال قضاء على أوليائه لقوله تعالى 

 .يوافق أيامًا أَُخَر 

وإذا كان مرضه ال يرجى برؤه كأصحاب األمراض المزمنة فإنه يطعم عن 

اسًا على الشيخ قي ،كل يومًا مسكينا متفرقين أو مجتمعين صغارًا أو كباراً 

قال  ،فإن مات أطعم عنه أولياؤه ؛والشيخة الكبيرين بجامع اتصال المشقِة فيهم

 ميو لكل يطعمو، يفطر ،ؤهبر يرجى ال يلذا لمريضاو فصل: » :يف المغني

 (1).« لشيخا معنى في ألنه ؛مسكينا

      

 

 

 

 

 

 

                                     
 (.١5١ص ٣)المغني ج (1)



 

 

٤٤ 

 

 زبدة الكالم

 

 

 

 

 هل قضاء رمضان على الفور أم على الرتاخي؟ :السابعُة واألربعوناملسألُة 
 :لقوله تعالى ؛يجب قضاء رمضان على الفور على الصحيح :جـ

 ىك} :وقوله تعالى [133]سورة آل عمران: {حم جم يل ىل ملخل}

                 {ٍَّّ ٌّ } :وقوله تعالى [21]سورة احلديد:{ يل ىل مل يك

 وهو ،خيالترا على لداللةا متقو حتى رلفوا يقتضي ألمرا مألو [148]سورة البقرة:

 :عائشة بحديث االستدالل وأما ،األلباين ورجحه حزم وابن الظاهري داود قول

 ،نشعبا في الإ قضيهأ أن ستطيعأ فما ،رمضان من ملصوا علي نيكو نكا »

 عليه متفق «  للها لبرسوأو  ، للها لسور من لشغلا

 وغير « أقضيه أن أستطيع فما » :قالت أهنا إذ فيه دليل فال ؛لمسلم واللفظ

فدل على أن  ،الفور والتتابع عليه يجب فال معذورا كان فمن معذور المستطيع

 (1).االستدالل به على الرتاخي دون عذر ال يستقيم

إذا علمَت هذا فإنك تعلم أن ما يفعله الكثيُر من المسلمين من تقديم  تنبيه:

صيام الست من شوال على قضاء رمضان غير صحيح على الصحيح لقوله 

                                     
 (.٤٢١( )تمام المنة ص٤٠٨ص ٤( )المحلى ج٢٣ص ٨)شرح النووي على مسلم ج (1)



   

 

٤5 

 

 يف بيان الراجح من أحكام الصيام

: «فالست ليست َدينا بعكس  ؛ه مسلمارو «فَديُن اهلل أحق بالقضاء

إذا قدمُت القضاء  :فإن قالت الحائض ؛القضاء فدل على وجوب تقديمه عليها

بل  :؟ قيلدركها لمجيء الحيض فيفوتني األجرى صيام الست من شوال لم أعل

إنما األعمال » :إن األجر إن شاء اهلل ثابت بالنية الصحيحة لقوله 

 .«شيئًا هلل عوضه اهلل خيرا منه من ترك» :ولقوله  «بالنيات

 إذا جاء رمضان اآلخر وعندف أيام من رمضان األول؟ :املسألُة الثامنُة واألربعون
عليه التوبة لتفريطه ويلزمه القضاء ثاين يوم يف شوال والبد إال لعذر، وال  :ج

وهو مذهب الحنفية وابن  ،إذ ال دليل على ذلك ؛شيء عليه ككفارِة اإلطعام

 (1).حزم ورجحه ابن عثيمين

 قضاء لألطر يف القضاء عامدًا؟من كان يصوم  :املسألُة التاسعُة واألربعون
يكون آثمًا ويبقى عليه قضاء ذلك اليوم نفسه فقط على الصحيح دون  :ج

                :قال ابن حزم  ،وال يجب عليه قضاُء ذلك اليوم من القضاء ،الكفارة

 نأل ؛فقط حداو ميو ءقضا الإ عليه فليس نمضار ءقضا في اعامد فطرأ منو »

  اليوم عن أي) ءلقضاا بيجاإ
ِّ

 اهلل به ذنيأ لم عشر بيجاإ( أيضًا المقضي

  ز أنيجو فال نمضار من مليوا لكذ قضى - - نهأ صح قدو. تعالى

 (2).« عجماإ الوغير نص ب هغير عليه اديز

                                     

 (.١٠٤ص ٢)بدائع الصنائع ج ،(٤٠7ص ٤)المحلى ج (1)

 (.٤٢٠ص ٤)المحلى ج  (2)



 

 

٤6 

 

 زبدة الكالم

ْت يف مسائل  تنبيه: مسألُة من أتى امرأته وهو يقضي من رمضان مرَّ

 .المفطِّرات فيمن أتى امرأته

هل يقضي من أكل أو شرب أو جام  ظانا أن الفجر مل يطل  وهو قالد   :اخلمسوناملسألة      
 أو أن الشمش غابت ومل تغب؟ ،طل 

 مئ زئ } :ألن اهلل تعالى يقول ؛ليس عليه القضاُء على الصحيح :ج

وهذا لم  [187]سورة البقرة: {رن ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ نئ

 ،وألن األصل بقاء الليل حتى مع الشك فبالظن من باب أولى ،يتبين له الفجر

وظنه غروَب الشمس كذلك ال يفسد صيامه ألنه أفطر ظانا والظن الغالب معتد 

 بكر بيأ بنت ءسماأعن ومن األدلة على هذه المسألة ما جاء  ،به يف الشرع

 ثم ،غيم ميو  لنبيا عهد على فطرناأ »: قالت ، لصديقا

 هشام قول من فهو «قضاء من بد ال» :قول وأما البخاري رواه « لشمسا طلعت

وثبت عن  ،يف ذلك الداللة ظاهر فالحديث ،أبوه منهم جمع خالفه وقد عروة بن

 ،إلثم نتجانف لم فإنا نقضي ال :لفقا رلنهاا تبين ثم فطرأ نهأأنه  عمر 

 به حزم ابن وقال ،تيمية ابنُ  اإلسالم شيخ ورجحه ،وداود إسحاق قول وهو

 (1).الشمس غروب دون الليل بقاء ظن فيمن

 عليه األمُر أن يتحرى  قلُت:
َ

ي لكن مما ينبغي على المرء يف أيامنا هذا إذا ُعمِّ

بالوسائل الحديثة فينظر يف الساعة ألهنا مما يعين على معرفة دخول الوقت 

                                     
 (.٣66ص ٤( )المحلى ج٣٠9ص 6( )المجموع ج57٣ص ٢٠)مجموع الفتاوى ج (1)



   

 

٤7 

 

 يف بيان الراجح من أحكام الصيام

أو يتصل بأحد  ؛فجرا ومغربا فال شك أنه سيقوي عنده صحَة ظنه أو عدمه

 إخوانه للتأكد وهذا متيسر بحمد اهلل تعالى.

 حكم القضاء يف يوم اجلمعة أو السبت؟ :املسألُة احلاديُة واخلمسون
صوم القضاء يوم الجمعة والسبت ال بأس به ويف حديث الصماء بنت  :جـ

 ما في الإ لسبتا ميوا ال تصومو» :قال أن النبي  بسر 

 «فليمضغه ةشجر دعو أو ،عنبة ءلحا الإ حدكمأ يجد لم وإن ،عليكم ضفترا

عن صيام  وقد سئل العالمة ابُن عثيمين  ،لبايناأل وصححه داود أبو رواه

 فأجاب بقوله: ؛السبت يف القضاء

وكصيام  ،أو قضاء ،أن يكون يف فرٍض كرمضان أداء الحال األولى: »

فهذا ال بأس به ما لم يخصه بذلك  ،ونحو ذلك ،وبدل هدي التمتع ،الكفارة

 (1).«معتقدا أن له مزية 

 وقالت اللجنة الدائمة:

فيجوز للمسلم أن يصوم يوم  ،وكذلك من عليه صوم قضاء من رمضان »

 (2). «الجمعة قضاء عن يوم رمضان ولو منفردًا 

                                     

 )مجموع الفتاوى والرسائل البن عثيمين(. (1)

 )فتاوى اللجنة الدائمة(. (2)



 

 

٤٨ 

 

 زبدة الكالم

 من ألطر عدة رمضانات عمدا ثم تاب؟ :املسألُة الثانيُة واخلمسون
عليه مع التوبة حصرها وقضاؤها جميعًا والبد لألدلِة العامة الواجب  :ج

فيمن أفطر عمدا كمن استقاء ومن أتى امرأته هنارًا وهو مذهب أكثر أهل العلم 

وُنِقل إجماعا لكن ال يصح نقل اإلجماع فهناك خالف معروف عن الظاهرية 

 لم فيمن لكافةا نقلتو ألمةا جمعتوأ » :وقال ابن عبد الرب ،نقله ابن رجب

 ثم لكذد تعم ابطرو اشرأ تركه نماوإ بفرضه مؤمن هوو اعامد نمضار يصم

 لكذ من ءبشي فطرأ متى نهأ » :قدامة ابن وقال « هءقضا عليه أن - عنه بتا

 أتبر فال ،لذمةا في ثابتا نكا ملصوا نأل ؛خالفا لكذ في نعلم ال ء،لقضاا فعليه

 بالتحديد عددها يعلم لم وإن « عليه نكا ما على فبقي ،دهيؤ لمو ،ئهدابأ إال منه

 (1).ظنه فبغلبة

لهالل   ؛من أكل أو شرب ومل يعلم أن اليوم رمضان ثم علالم  :املسألُة الثالثُة واخلمسون     
 يقضي؟

الصحيح أنه يمسك بقية يومه وال قضاء عليه والدليل على ذلك مـا جـاء  :ج

رجالً من أسـلم أن  أمر النبي  :قال عن سلمة بن األكوع 

 ،فليصـم ،ومن لم يكن أكل ،فليصم بقية يومه ،أن من كان أكل » :أذن يف الناس

ولم يأمرهم بقضاء عاشوراء وقد كـان  ،رواه البخاري «فإن اليوم يوم عاشوراء 

قال  وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،صيامه واجبا يف صدر اإلسالم

                                     
 (.١٣٤ص 5( )فتح الباري البن رجب ج١٣٠ص  ٣( )المغني 77ص ١)االستذكار ج (1)



   

 

٤9 

 

 يف بيان الراجح من أحكام الصيام

 يومه بقية يتم فإنه رلنهاا ءثناأ في يةؤبالر لبينةا قامت اإذ » :يف الفتــاوى الكــربى

 (1).« كلأ قد نكا وإن ءقضا يلزمه الو

 صفة اإلطعام يف كفارة الصيام؟ :املسألُة الرابعُة واخلمسون
من وجبت عليه كفارة اإلطعام بسبب إفطاره يف رمضان من أهل األعذار  :ج

باب أولى صغارا أم فإنه يطعم من يصدق عليه وصف المسكنة أو الفقر من 

كبارا ممن يأكل، وجبًة متكاملًة من أوسط ما يأكل كوجبة غداء أو عشاء أو نحو 

ذلك نيئا كان أم مطبوخا إذا كان متكامالً على حد الشبع وال خالف أن دون 

والتقدير بمد الرب ونحوه ال دليل عليه لقوله  ،الشبع ال يجزئ نقله ابن حزم

هل » :ولقوله  [184لبقرة:]سورة ا { رثزث يت ىت }: تعالى

وإعطاؤه الرب وحده ال يكفيه  ،فنص على اإلطعام «تجد ما تطعم ستين مسكينا

وهو قول ابن  ،الحتياجه إلى ما يصلحه من الطعام ومثله قد ال يملك ذلك

 معه يعطي بل راقفا لخبزا ئيجز الو » :حبيب من المالكية فقد جاء عنه أنه قال

 في آليةا ولنز » :عقبه القرطبي قال « تيسر ما أو اكامخ أو كشكا أو يتاز مهاإد

 لكشكاو لجبنا من همعنا في نكا ماو ،لخلا أو لزيتاو لخبزا يقتضي لوسطا

 (2).« حبيب بنا لقا كما

 

                                     

 (.٣76ص 5)الفتاوى الكربى ج (1)

 (.٣٣٣ص ٤( )المحلى ج٢7٨ص 6)تفسير القرطبي ج (2)
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 ضابط املسكني والفقري؟ :املسألُة اخلامسُة واخلمسون
مال المسكين هو من يجد ماال لكن ال على الكفاية والفقير الذي ال  :ج

. صالألهم ء لذين ال شياهم اء لفقرا » :قال ابن حزم  ،عنده

                 : باز ابن الشيخ وقال « بهم ميقو ال ءشي لهم لذينا هم: لمساكيناو

 « منه حاجة أشد والفقير الكفاية، كمال يجد ال الذي الفقير هو المسكين »

 غنى يجد ال يلذا لمسكينا لكنو»  النبي قول عليه يدل ومما

 .عليه متفق «سلناا لفيسأ ميقو الو ،عليه قفيتصد به يفطن الو، يغنيه

 مل يك ىك} :والدليل أن المسكين قد يكون عنده مال قوله تعالى 

فسماهم مساكين مع أهنم يملكون  [79]سورة الكهف: {مم ام يل ىل

 (1).سفينة

 هل ُيشرتُط تعدد املساكني يف إطعام كفارة الصيام؟ :املسألُة السادسُة واخلمسون
 فيه تفصيل: :ج

إذا كان اإلطعام عن كفارِة الجماع يف هنار رمضان فالبد من تعددهم 

هل تجد ما » :وتغايرهم على الصحيح وهم ستون مسكينا لقوله 

 .وهو قول الجمهور ،فنص على العدد «تطعم ستين مسكينا

وإذا كان اإلطعام عن كفارة فطر الشيخ الكبير أو المريض مرضا ال يرجى 

برؤه فيجوز له أن يطعم مسكينا واحدا ثالثين يومًا أو ثالثين مسكينا على 

                                     
 (.١٨٨ص ٤)نيل األوطار ج ،(٣٣ص ٤)طرح التثريب ج ،(٢7٢ص ٢)المحلى ج (1)
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قال المرداوي يف  ،الصحيح ألن اهلل لم يشرتط العدد وإنما اشرتط طعام مسكين

 (1).«احدة يجوز صرف اإلطعام إلى مسكين واحد جملة و  » :اإلنصاف

 هل جي ئ إخراج النقود بدال عن اإلطعام؟ :املسألُة السابعُة واخلمسون
ألن  ؛ال يجوز إخراج القيمة من نقود ونحوها عن اإلطعام على الصحيح :ج

وهو المعروف من مذهب مالك  ،اهلل نص على اإلطعام وهو مذهب الجمهور

 (2).والشافعي

هل جيوز تقديم كفارة اإلطعالام قبالل رمضالان وهالل جيالوز       :املسألُة الثامنُة واخلمسون     
 تأخريها؟

 ،الصحيُح أنه ال يجوز تقديمها على محل الوجوب وهو دخول رمضان :ج

فاإلطعام للعاجز والمريض الذي  ؛وقياسها على تعجيل الزكاة قياس مع الفارق

وكذلك  ،وأما الزكاة فثابتة أصالًة يف ذمة العبد ،ال يرجى برؤه بدٌل عن صيامهما

يفتح باب القياس ما ال تحمد عقباه كمن يقدم زكاة الفطر قبل وقت اإلجزاء 

تفق ا » :وهو قول الشافعية قال النووي  ،كبداية أو منتصف رمضان

 تعجيل ؤهبر يرجى ال يلذا لمريضاو لعاجزا للشيخ زيجو ال نهأ على صحابناأ

 لفجرا قبل زيجو هلو ميو كل فجر عطلو بعد زيجوو نمضار لخودل قب لفديةا

 .« بالصوا هوو زابالجو ميرالدا قطع نمضار في

                                     

 (.٢9١ص ٣)اإلنصاف ج (1)

 (.٨٢ص ٢5)مجموع الفتوى ج (2)
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 زبدة الكالم

كما ال يجوز تأخيرها ألن األصل أن األمر بالكفارات على الفور لألدلة 

وهو مذهب  ،ونحوها [148]سورة البقرة: { ٍَّّ ٌّ }: العامة كقوله تعالى

ظاهر كالمهم إخراج اإلطعام على الفور،  » :قال ابن مفلح يف الفروع ،الحنابلة

 (1). «لوجوبه، وهذا أقيس 

إذا أطعم الشيخ الكبري واملريض الذي ال يرجالى بالرؤف ثالم     :املسألُة التاسعُة واخلمسون     
 قدرا على الصوم لهل يل مهما القضاء؟

ألهنما فعال ما ُأمرا به فربئت ذمتهما بذلك  ؛ال يلزمهما على الصحيح :ج

 (2).وهو معتمد مذهب الشافعية والحنابلة ،وإلزامهما بالقضاء ال دليل عليه

 هل جيوز إطعام أقاربه إذا كانوا مساكني؟ :املسألُة الستون
 فيه تفصيل: :ج

 .إذا كانوا ممن يجب عليه نفقتهم فال يجوز إجماعا نقل اإلجماع ابن المنذر

وإذا كانو ممن ال تجب عليه نفقتهم كابنته المتزوجة وأخته المتزوجة أو 

أخيه وابنه الذي هو قائم بنفسه فجائز بل هو مستحب وأجره أعظم لقوله 

 زوجك وولدك أحق من تصدقت به » :لزينب زوج ابن مسعود

لمسكين صدقة اعلى الصدقة » :ولقوله  ،رواه البخاري «عليهم

                                     

 (.٤٤٨ص ٤( )الفروع ج٢6٠ص  6)المجموع ج (1)

 (.٢٨5ص ٣( )اإلنصاف ج١7٤ص ٢)مغني المحتاج ج (2)
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 وصححه يلترمذاو حمدأ رواه .«صلةو صدقة :نثنتالرحم ا ذي على هيو

 (1).األلباين

 

 

 

  

 

هذا آخر ما يسر اهلل تعاىل مجعه من هذا الرسالة وكان الفراغ منه ليلة السادس 
 والعشرين من شهر شعبان لعام ثالثة وأربعني وأربعمائة وألف.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
 (.5٤6ص ١( )سبل السالم ج٢١٠ص ٤نيل األوطار ج (1)
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 5 ................................................................. املقدمة

 6 .................. مسائل ثبوت دخول هالل رمضان وشوال وملحقاتها الباب األول:

 6 ...................... املسألة األوىل: بَم يثبُت دخوُل هالل رمضاَن وشوال ؟

 7 .......املسألة الثانية: هل ُيعتدُّ باحلساب الفلكي يف دخول الشهر وخروجه ؟

ب الرؤية كاملنظار يف دخول الشهر؟املسألُة الثالثة: هل جيوز استع  7 . امل آلٍة تقرِّ

املسألُة الرابعُة: إذا رأى الرجُل اهلالَل وحده فهل يلزمه الصوم وحده أم يصوم 

 8 ................................................... لناس وكذا يف الفطر؟مع ا

املسألُة اخلامسُة: إذا رأى أهُل بلد اهلالَل فهل يلزُم غريهم من البلدان األخرى 

 8 .......................................................... أم لكل بلد رؤيُتُه ؟

؟  9 .................................... املسألُة السادسُة: حكُم صياِم يوم الشكِّ

 10 ................املسألُة السابعُة: حكم تقديم رمضان بصوم يوم أو يومني ؟

 12 ....................................... مسائل النية يف الصوم الباب الثاني:

 12 ...............................املسألُة الثامنُة: حكم تبييت النية يف الصيام ؟

 13 ...................................... املسألُة التاسعُة: حمل النية يف الصوم ؟

املسألُة العارشُة: هل جيب لكل يوم من رمضاَن نيٌة أم تكفي نية واحدة جلميع 

 13 .................................................................. رمضاَن ؟

 14 ........ املسألُة احلاديَة عرشَة: من نوى الصوم الواجب مرتددا غري جازم ؟
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 14 ......... الثانيَة عرشَة: إذا نوى الصيام معلقا برشط فوافق الرشط ؟املسألُة 

 14 ....................... املسألُة الثالثَة عرشَة: من نوى قطَع الصوِم والفطَر ؟

 15 ........................ املسألُة الرابعَة عرشَة: من تردََّد يف قطع نية صومه ؟

 15 ........... املسألُة اخلامسَة عرشَة: حكم من نيس النية من الليل يف الصيام؟

 16 ....................................... مسائل الفطر والسحور :الباب الثالث

 16 ............. املسألُة السادسَة عرشَة: حكم تعجيل الفطر وتأخري السحور؟

 17 .................................... املسألُة السابعَة عرشَة: حكم السحور ؟

 19 ................................................... املفطِّرات :الباب الراب 

 19 ................ املسألُة الثامنَة عرشَة: حكم األكل والرشب عامدا للصائم؟

 19 .....................................املسألُة التاسعَة عرشَة: من أفطَر ناسيا؟

 20 ............... املسألُة العرشون: هل عىل من أكل أو رشب عامدا القضاء؟

 20 املسألُة احلاديُة والعرشون: حكم من أتى امرأته يف هنار رمضان عامدا عاملا؟

 21 .. ا مل يقدر عىل الكفارة فهل تسقط باإلعسار ؟املسألُة الثانيُة والعرشون: إذ

 21 ........................ املسألة الثالثُة والعرشون: هل تلزم الكفارة امرأته؟

 21 .......... املسألُة الرابعُة والعرشون: هل يلزم املجامع مع الكفارة القضاء؟

 22 .............. املسألُة اخلامسُة والعرشون: هل تتعدد الكفارُة بتعدد اجلامع؟

        املسأأأألُة السادسأأأُة والعرشأأأون: مأأأن أكأأأل أو رشب أو أتأأأى امرأتأأأه جأأأاهال 

 22 ................................................................. بالتحريم؟
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ليه من رمضان فأتى امرأته، املسألُة السابعُة والعرشون: من كان يصوم قضاء ع

 23 ........................................................ فهل عليه الكفارة؟

املسألُة الثامنُة والعرشون: من أراد أن يواقع زوجته يف رمضان فأفطر باألكل 

 23 ........................................................... امع  ؟قبل أن جي

 24 ........................... تفريع وتذييل: هل ُيَعدُّ االستمناُء مفطِّرا أم ال ؟

 25 املسألُة التاسعُة والعرشون: من كان يصوم قضاًء فهل جيوز له اخلروج منه؟

 25 .................. املسألُة الثالثون: هل ُيَعدُّ القيُء مفطِّرا أم ال يعد مفطِّرا؟

 25 ....... والثالثون: هل ُيفطُِر بابتالِع ما ال فائدَة فيه كاحلصا؟املسألُة احلاديُة 

 26 ............................ املسألُة الثانيُة والثالثون: حكم ابتالع النخامة؟

 26 ... املسألة الثالثُة والثالثون: إذا ابتلع الصائم ما بني أسنانه من بقية طعامه؟

 27 .................. املسألُة الرابعُة والثالثون: هل ُيَعدُّ البخور من املفطرات؟

 27 ................. املسألُة اخلامسُة والثالثون: حكم قطرة األنف )السعوط(؟

 27 ....................... املسألُة السادسُة والثالثون: حكم التدخني للصائم؟

 28 ........................ املسألُة السابعُة والثالثون: احليض للمرأة الصائمة؟

 29 .......................... املسألُة الثامنُة والثالثون: حكم احلجامِة للصائم؟

ُة من مفسدات الصوم؟ دَّ  29 ................ املسألُة التاسعُة والثالثون: هل الرِّ

 31 .................................. أمور ال تضرُّ صيام الصائم الباب اخلامس:

 31 .......................... هناك أمور لو فعلها الصائم فإهنا ال ترض صياَمُه:
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 35 ......................................... مسائُل أهل األعذار الباب السادس:

 35 ................................. املسألُة األربعون: املقصوُد بأهل األعذار؟

َص هلم يف الفطر فهم:  36 .......................................... والذين ُرخِّ

 38 .................... املسألُة احلاديُة واألربعون: ضابط املرض املبيح للفطر؟

 39 .......... املسألُة الثانيُة واألربعون: أهيام أفضل للمريض الفطُر أم الصيام؟

 40 ...................... املسألُة الثالثُة واألربعون: ضابط السفر املبيح للفطر؟

 40 ..........املسألُة الرابعُة واألربعون: أهيام أفضل يف السفر الصيام أم الفطر؟

املسألُة اخلامسُة واألربعون: من كان عاماًل يف السفريات كسائقي األجرة 

 42 ....................... والطائرات ونحوهم، فهل يرتخص برخص السفر؟

 43 ..................... املسألُة السادسُة واألربعون: ما يلزم املريض إذا أفطر؟

 44 ..................................... مسائل القضاء والكفاراتالباب الساب :

 44 . املسألُة السابعُة واألربعون: هل قضاء رمضان عىل الفور أم عىل الرتاخي؟

املسألُة الثامنُة واألربعون: إذا جاء رمضان اآلخر وعنده أيام من رمضان 

 45 .................................................................... األول؟

 45 . املسألُة التاسعُة واألربعون: من كان يصوم قضاء فأفطر يف القضاء عامداً؟

اخلمسون: هل يقيض من أكل أو رشب أو جامع ظانا أن الفجر مل يطلع املسألة 

 46 ............................. وهو قد طلع، أو أن الشمش غابت ومل تغب؟

 47 ........ حكم القضاء يف يوم اجلمعة أو السبت؟املسألُة احلاديُة واخلمسون: 
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 48 ......... املسألُة الثانيُة واخلمسون: من أفطر عدة رمضانات عمدا ثم تاب؟

املسألُة الثالثُة واخلمسون: من أكل أو رشب ومل يعلم أن اليوم رمضان ثم علم؛ 

 48 ............................................................... فهل يقيض؟

 49 ................ املسألُة الرابعُة واخلمسون: صفة اإلطعام يف كفارة الصيام؟

 50 ...................... املسألُة اخلامسُة واخلمسون: ضابط املسكني والفقري؟

املساكني يف إطعام كفارة املسألُة السادسُة واخلمسون: هل ُيشرتُط تعدد 

 50 ................................................................... الصيام؟

 51 .... املسألُة السابعُة واخلمسون: هل جيزئ إخراج النقود بدال عن اإلطعام؟

املسألُة الثامنُة واخلمسون: هل جيوز تقديم كفارة اإلطعام قبل رمضان وهل 

 51 ............................................................. جيوز تأخريها؟

املسألُة التاسعُة واخلمسون: إذا أطعم الشيخ الكبري واملريض الذي ال يرجى 

 52 ............................ برؤه ثم قدرا عىل الصوم فهل يلزمهام القضاء؟

 52 .................. املسألُة الستون: هل جيوز إطعام أقاربه إذا كانوا مساكني؟

 54 .......................................................... لهرس الكتاب

 

 

 


